
Nesnelerin Yapay Zekâsı ile 
Akıllı Otomasyonu Mümkün Kılın

Üretim Yürütme 
Sistemi

Endüstriyel Robot

Makine Görüşü

Gelecek endüstriyel devrim gücünü Yapay Zekâ ve Nesnelerin İnter-
netinden (AIoT) alacak. Modern AIoT çözümleri, zorlu endüstriyel 
gereklilikleri karşılar ve yeni bir üretkenlik ve inovasyon seviyesi 
sunar. Akıllı otomasyonun geleceği işte burada.
Hazır mısınız?
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İZOLASYON  ESD
Geniş  

Sıcaklık
Koruyucu 
Kaplama

Sülfü-rasyon 
Önleme

iPower
Koruma iCell iRetention

Bant dışı 
Sinyalleme

Endüstriyel uygulamalar için uç performans

Benzersiz kararlılık için donanım ve yerleşik yazılım teknolojileri

Zorlu şartlara sahip ortamlarda mükemmelleşen sağlam tasarımlar

Her türlü uygulama için küçük ve özelleştirilebilir form faktörü

Her yerden kolay konuşlandırma ve verimli yönetim

DRAM 
Modülleri

Flash 
Depolama

Gömülü
Çevrebirimler Yazılım

Otomasyonda Gereklilikler

Entegrasyon

Mevcut üretim ekipmanları ve 
altyapısıyla ara birim
oluşturma
Etkin veri toplama veanalizi
Karmaşık ağ sistemiyle uyumluluk

Çevre ve Genişleme

Uç sıcaklıklarda kararlı çalışma
Kirlilik ve titreşim gibi zorlu şartlara
karşı korumalar
Ekipmanlar arasında koordinasyon

·
·
·

·

·
·

İzleme

Merkezi kontrol
7/24 izleme
Uzaktan yönetim ve bakım

Veri Güvenliği

Yetkisiz erişimlere karşı koruma
Veri tutma ve artıklığı

·
·
·

·
·



Akıllı cihaz takibiyle bir müşterinin maliyetini düşürmesine ve çalışma zamanını artırmasına 
yardım etme

Sonuç

Zorluklar

•Çok geniş ve çeşitlilik içeren yelpazedeki 
   cihaz ve ekipmanlardan gelen ilgili cihaz 
   bilgilerini toplama zorluğu
•Sistem çökmelerini ve cihaz arızalarını önden 
   kestirememe
•Zamanında değişimleri sağlamak için depola
   ma ekipmanı ömrünü kestirmeye olan ihtiyaç
•Sıklıkla sahada yetersiz insan gücü

Çözümler

•iCAP aracılığıyla bildirim sistemi uygulamaya 
   konuldu
•Herhangi bir yerden çevrimiçi cihaz ve 
   ekipman yönetim arayüzü
•Depolama cihazlarının ve diğer ekipmanların 
   sürekli izlenmesi
•Anormal cihaz davranışı ve arızalarında 
   e-posta ve kısa mesaj uyarılarının otomatik 
   yayınlanması

Önemli tüm ekipman ve cihazların Innodisk’in iCAP cihaz izleme yazılımıyla entegrasyonu sayesinde 
müşteri fabrika yönetimini çarpıcı biçimde düzene koyabildi ve bakım ile planlama işlerinden doğan 
maliyetleri düşürebildi. iCAP sayesinde sistem operatörleri saha dışındayken bile potansiyel cihaz ve 
ekipman arızalarına ilişkin uyarıları zamanında aldı ve böylece, sistem çalışma zamanını artırmak için 
onarım ve değişimlerin zamanında yapılması kolaylaştı.

Modern akıllı fabrikalar az denetim ile optimal seviyede ve mükemmel koordinasyonda işlev görmek için 
gerekli gelişmiş ekipman ve cihazlarla doludur. Ancak, bu kadar çok cihazla ve bu kadar çok üretilen 
veriyle, sistem operatörlerin bu montaj hatlarının kontrolünü ellerinde tutması son derece zor olabilir. 
En gelişkin teknoloji fabrikası olan bir müşteri, yönetim ve bakım işini kolaylaştırarak verimliliği ve sistem 
kararlılığını geliştirmeyi umdu.

Akıllı Fabrika Montaj 
Hattı Yönetimi ve 
İzlemesi



Akıllı-fabrika robotlarının zorlu ve çeşitlilik içeren endüstriyel ortamlarda sorunsuz ve 
güvenli biçimde çalışabilmesini sağlamak

Sonuç

Zorluklar

•Yüksek sıcaklıklar, yüksek nem ve titreşimler 
   gibi zorlu ve çeşitlilik içeren ortamlara 
   dayanabilme ihtiyacı
•Kararsız güç kaynağıyla karşılaştıktan sonra 
   bile işlemleri sürdürebilmek için gerekli 
   robotik sistem
•Robotun içindeki bileşenler için sınırlı alan
•Müşteri, robotik uygulamaları için mevcut 
   siber güvenlik tehditlerine ilişkin endişelerini 
   belirtti
•Söz konusu olaylar tüm üretim hattının 
   durmasına yol açtığından beklenmedik 
   sistem çökmelerine karşı yüksek duyarlılık

Çözümler

•Innodisk’in geniş sıcaklık, koruyucu kaplama 
   ve yan dolgu imza teknolojilerini içeren 
   bileşenler
•Beklenmeyen güç kesintilerine karşı korumak 
   için iCell teknolojisi
•Verileri korumak için iOpal yazılım teknolojisi 
   ve AES-256 şifreleme
•Etkin ve maliyet-etkin cihaz takibi için 
   iSMART ve iCAP yazılım paketleri
•Küçük donanım footprint’i ve mükemmel 
   uyum sağlamak için çok düşük profilli (VLP) 
   form faktörleri ve özelleşmiş modüller

Innodisk’in sağlam ve kompakt bileşenleri sayesinde robotik sistem, boyutu hiçbir şekilde etkilenmeden 
zorlu çalışma koşullarından en çok ihtiyaç duyduğu korumayı kazandı. Dahası, Innodisk’in özelleşmiş 
yerleşik yazılımı, kararsız güç kaynağının etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olarak robotların operasyo-
nel stabilitesini daha da güçlendirdi. Müşterinin ihtiyaçlarına tam hitap edebilmek için uzak yönetim ve 
izleme için optimize edilmiş akıllı yazılım çözümleri de uygulanarak akıllı robotik sistemin çalışması için 
gerekli maliyet ve insan gücü azaltıldı. Tüm bunlar Innodisk’in güvenlik odaklı donanım ve yazılım çözüm-
leriyle birleşince eyleme hazır son derece kapasiteli ve güvenli bir çözüm üretti.

Bir müşteri akıllı fabrikalarda kullanılmak üzere tasarlanmış “hepsi bir arada” robotik sistemlerinin 
dayanıklılığını ve güvenliğini güçlendirmek istedi. Vidaları takma, hazırlık yapma, lehimleme, paletlerle 
çalışma, montaj vb. gibi çeşitli görevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış bu son derece uyarlanabilir 
otonom robot sistemleri, çeşitli endüstriyel ortamlarda çalışmak üzere optimize edilmiş bileşen ve 
teknolojilere ihtiyaç duydu. Dahası, müşteri bir yandan en üst düzey veri güvenliğini sağlarken diğer 
taraftan ekipmanlarının kesintisiz takibi için akıllı yazılım çözümlerine ihtiyaç duydu.

Otonom Akıllı Fabrika 
Robotu için Dayanıklı ve 
Güvenli Teknolojiler
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Vizyonumuz

Absolute Integration™

Absolute Integration™,  birbiriyle daha da bağlantılı bir dünyaya doğru giden öngörülmüş yolumuzdur.

“Bizim için, entegrasyon yalnızca donanım, yazılım ve yerleşik yazılımın bir kombinasyonundan 
ibaret değildir; bilakis, optimal bir çözüm üretmek için ilgili tüm öğeleri özümseyen bir felsefedir.”

Garanti hakkında daha fazla bilgi için lütfen Innodisk Satış Departmanına başvurun ya da web sitemizi ziyaret edin: 

www.innodisk.com
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